
POSUDEK OPONENT A 


Student: 

Oponent: 

Nazev bakalarske prace: 

Hodnoceni prace: 

1. 	 Cile bakalarske pnice jsou formulovany jasne a vystime, 
2. 	 Metodika zpracovani je velmi dobra, kladne hodnotim zjiSteni reaIneho stavu 

dotaznikovYm setfenim. Jiz procento vracenych dotazniku jasne ukazuje na 
vhodnost a efektivnost zvolene metody. Autorovy zavery z pruzkumu vyvozene 
jsou jasne a vystizne. 

3. 	 Prace s odbornou literaturou je velmi dobra, poliZite citace jsou logickou soucasti 
vlastniho textu autora, vyuziva je jen tam, kde jsou nutne a vystizne. Vedle 
tisteneho textu pracuje i s materialy dostupnYmi na internetu. Tim prokazuje dobry 
styl prace s ICT technologiemi. 

4. 	 CelkovY postup reseni prace je pfisne logicky, autor prokazuje dobrou orientaci 
jak v tenisove problematice, tak i informacnich technologii v oblasti 
videotechniky. Vlastni zpracovani videopofadu je kvalitni, autor prokazal velmi 
dobrou znalost editacnich programu, Zrucnost v jejich uziti se projevila jak pfi 
stfihu, tak pfi zpracovani zvuku. 

5. 	 Cleneni prace je logicke a pfehledne, rna dobrou vnitfni navaznost. 
6. 	 Uroveii jazykoveho zpracovani teoreticke casti je velmi dobra. Prakticka cast 

(videopofad) vykazuje nepfesnost - liZiti hovorove cestiny trenerkou. Protoze jde 
o metod icky material, mel by i komentat by! veden spisovnou formou jazyka. 
Vzhledem k tomu, ze jde 0 sportovni oblast, nepokladam tento nedostatek za 
podstatnY· 

7. 	 Celkovy dojem formalniho zpracovani je velmi dobry, drobne nedostatky jsou 
pouze u formatovani tabulek. Obrazova pfiloha je vYstizna. 

8. 	 Prace je prinosna a to nejen pro tenisove kluby. PfedpokladAm jeji uspesne 
prakticke vyuziti pfi vYuce telesne vychovy na zakladnich skolach. KaZdy 
vyueujici TV nemusi by! nadseny tenista a zde ziskava velmi dobrou metodickou 
pomucku pro svou vlastni praci. 

9. 	 cn prace byl splnen velmi dobfe, zavery prace a jejich formulace jsou vYstiZile 
a pIne obhajitelne. 

Otazky k obbajobe: 

1. Jake herni situace navrhujete k pfipadnemu dalSimu (navazujicimu) videoporadu? 
2. Ktere casti technickeho zpracovaru byly pro Vas slozite a proe? 

Soubrnne vyjadreni: Prace spliiuje svym obsahem i zpracovanim pozadavky na bakalarskou 

praci a proto ji doporucuji k obhajobe. 

Celkove bodnoceni prace znamkou: vjborne 

Znojmo 18.05.2010 	 KNUr. Petr Kudlileek 


